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Sammanträdesdatum

2016-06-22
Bygg- och miljönämnden
Plats och tid

08.00-1130, i Mus-olle (i kommunhuset i Krokom)

Beslutande

Jan Runsten, MP, ordf § 52-65
Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf § 52-65
Birger Backlund, S, 2:a vice ordf § 52-65
Mikael Karlsson, S § 52-65
Ersättare:
Ulla-Greta Rexner, V tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V § 52-65

Övriga närvarande

Elin Novén, planingenjör § 53,62
Jan Olofsson, miljö-och hälsoskyddsinspektör § 53-58
Virpi Nordell, byggnadsinspektör §59-62
Lena Nilsson, sekreterare § 52-65

Justerare

Mikael Karlsson

Justerings plats och tid

Kommunhuset i Krokom tisdagen den 28 juni 2016

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Lena Nilsson

Ordförande
Jan Runsten
Justerare
Mikael Karlsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2016-06-22

Datum då anslaget sätts upp

2016-06-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Krokom, bygg- och miljöavdelningen

Underskrift
Lena Nilsson

Sista dag för överklagan

2016-07-22

§§ 52-65
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Sammanträdesdatum

2016-06-22
Bygg- och miljönämnden

Innehåll
BoM § 52

3

Godkännande/förändringar av bygg- och miljönämndens ärendelista.
3
BoM § 53

Dnr B 2016-000131

4

Ändring av detaljplan för fastigheten Norrgård 1:94, Föllinge 4
BoM § 54

Dnr 2016-000253

5

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av pumphus. Mjäla
1:41 5
BoM § 55

Dnr 2016-000281

7

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av
bastu/omklädning och soldäck vid allmän badplats. Tuvattnet 1:5
7
BoM § 56

Dnr 2016-000258

9

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av båthus.
Skärvången 1:281. 9
BoM § 57

Dnr 2016-000288

10

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementhus.
Dal 1:37
10
BoM § 58

Dnr 2016-000287

12

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av carport med
förråd. Ytterån 1:27 12
BoM § 59

Dnr B 2015-000430

14

Utdömande av byggsanktionsavgift. Mo 1:221 14
BoM § 60

Dnr B 2016-000062

15

Utdömande av byggsanktionsavgift. xxxxxxxx 15
BoM § 61

Dnr B 2016-000150

16

Ansökan om bygglov för uppställning av husvagnar. Almås2:9.
16
BoM § 62

Dnr 2016-000002

Information 2016

17

17

BoM § 63

18

Delgivningar bygg- och miljönämnden

18

BoM § 64

19

Delegationsärenden bygg- och miljönämnden (bygg)

19

BoM § 65

20

Delegationsärenden bygg- och miljönämnden (miljö).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-06-22
Bygg- och miljönämnden

BoM § 52

Godkännande/förändringar av bygg- och miljönämndens
ärendelista.
Bygg- och miljönämndens förslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-06-22
Bygg- och miljönämnden

BoM § 53

Dnr B 2016-000131

Ändring av detaljplan för fastigheten Norrgård 1:94, Föllinge
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att anta planförslaget.

Bakgrund
Krokomsbostäder AB avser att ställa om delar av byggnaden Solbacka i
Föllinge till att innehålla hyreslägenheter.
Gällande detaljplan, ”Detaljplan för del av Föllinge samhälle, Norrgård
1:142 med flera”, medger långvård och hälsocentral. Detaljplanen behöver
ändras till att även tillåta bostäder. Benämningen långvård ändras till vård då
benämningen långvård inte längre används.
Planförslaget har varit ute på samråd till och med den 1 juni. Inga
invändningar mot planförslaget har inkommit.
Detaljplanen hanteras med begränsat planförfarande och kan godkännas och
antas efter samrådet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterad 3 juni 2016
Plan ingenjör Elin Novén redogör för ärendet.
Beslut om planbesked och samråd 4 juni 2016.
Planförslag
Överklagning
Beslutet får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtland län
Kopia till sökande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-06-22
Bygg- och miljönämnden

BoM § 54

Dnr 2016-000253

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av
pumphus. Mjäla 1:41
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 7 kap. 18 b § och med
hänvisning till miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 1 beviljar bygg- och
miljönämnden strandskyddsdispens för pumphus.
2. Avgiften för strandskyddsdispens är 4 362 kronor, (i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige, 12 juni 2012 § 66).
Bakgrund
Ansökan om strandskyddsdispens inkom till bygg- och miljönämnden den
23 maj 2016.
Den rubricerade ansökan avser dispens från strandskyddet för ett pumphus
med en byggnadsarea om 9 m2. Pumphuset är över vattenbrunn som
försörjer 20 fastigheter med vatten. Brunnen har funnits sedan 1967.
Byggnaden önskas placerad 10 meter från stranden.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterad 24 maj 2016.
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Jan Olofsson redogör för ärendet.
Lagstiftning
Enligt miljöbalken 7 kapitel råder strandskydd vid sjöar och vattendrag intill
100 meter från strandlinjen. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och
bevara goda djur- och växtlivet på land och i vatten.
Inom strandskyddsområde får inte, utan dispens:

Justerandes sign

•

Nya byggnader uppföras.

•

Byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar
eller anordningar utföras om det hindrar eller avhåller allmänheten från
att beträda ett område där den annars skulle ha färdats fritt.

•

Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar.

•

Åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och
växtarter

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-06-22
Bygg- och miljönämnden
Krokoms kommun får meddela undantag från bestämmelserna ”om det finns
särskilda skäl”. Särskilda skäl som grund för undantaget anges i miljöbalken
7 kap. 18 §.
Bedömning
Bebyggelse enligt ansökan innebär ingen ytterligare begränsning av
allmänhetens tillgänglighet till stranden.
Ansökan berör inte några värdefulla biotoper och bedöms inte innebära
någon ytterligare påverkan på växt- och djurlivet i området. Särskild
inventering bedöms ej nödvändig
Med stöd av miljöbalken

7 kap 18 b § - Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i
15 §, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som
anges i 18 a § 1 och 2.
samt med hänvisning till

7 kap 18 c § punkt 1 - område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
bedöms bygg- och miljönämnden kunna medge undantag från strandskyddet.
Upplysningar
Dispensen upphör att gälla såvida inte den avsedda åtgärden har påbörjats
inom två år och slutförts inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft.
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor från det att
länsstyrelsen fått beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för
överprövning innan byggnadsföretaget påbörjas.
Överklagning
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Kopia till sökande och Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6 (20)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-06-22
Bygg- och miljönämnden

BoM § 55

Dnr 2016-000281

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av
bastu/omklädning och soldäck vid allmän badplats.
Tuvattnet 1:5
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 7 kap. 18 b § och med
hänvisning till miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 1 och 3 beviljar byggoch miljönämnden strandskyddsdispens för nybyggnad av
bastu/omklädning och soldäck vid badplats. Undantag från strandskyddet
gäller endast byggnadsverken. Anläggningen ska vara tillgänglig för
allmänheten.
2. Avgiften för strandskyddsdispens är 4 362 kronor, (i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige, 12 juni 2012 § 66).
Bakgrund
Ansökan om strandskyddsdispens inkom till bygg- och miljöavdelningen den
13 juni 2016.
Den rubricerade ansökan avser dispens från strandskyddet för nybyggnad av
bastu/omklädning och soldäck vid allmän badplats. Befintlig brygga
renoveras med samma konstruktion och storlek som ursprunglig brygga.
1. Bastu/omklädning ersätter ett befintligt omklädningsrum med en
byggnadsarea om 6 m2, se bilaga 1. Den nya byggnaden får en
byggnadsarea om 20 m2, se bilaga 2. Byggnaden önskas placerad
delvis där det gamla soldäcket är placerat för bättre anpassning till
terrängen. Byggnaden planeras 3 meter från stranden.
2. Soldäcket ersätter ett befintligt soldäck med en byggnadsarea om 15
m2, se bilaga 1. Det nya soldäcket får samma storlek men flyttas
något och planeras 1,5 meter från stranden.
Underlag för beslut
Tjänstutlåtande daterad 16 juni 2016.
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Jan Olofsson redogör för ärendet.
Lagstiftning
Enligt miljöbalken 7 kapitel råder strandskydd vid sjöar och vattendrag intill
100 meter från strandlinjen. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och
bevara goda djur- och växtlivet på land och i vatten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-06-22
Bygg- och miljönämnden

Inom strandskyddsområde får inte, utan dispens:
•

Nya byggnader uppföras.

•

Byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar
eller anordningar utföras om det hindrar eller avhåller allmänheten från
att beträda ett område där den annars skulle ha färdats fritt.

•

Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar.

•

Åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och
växtarter

Krokoms kommun får meddela undantag från bestämmelserna ”om det finns
särskilda skäl”. Särskilda skäl som grund för undantaget anges i miljöbalken
7 kap. 18 §.
Bedömning
Bebyggelse enligt ansökan innebär ingen ytterligare begränsning av
allmänhetens tillgänglighet till stranden.
Ansökan berör inte några värdefulla biotoper och bedöms inte innebära
någon ytterligare påverkan på växt- och djurlivet i området. Särskild
inventering bedöms ej nödvändig
Med stöd av miljöbalken

7 kap 18 b § - Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i
15 §, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som
anges i 18 a § 1 och 2.
samt med hänvisning till

7 kap 18 c § punkt 1 - område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
7 kap 18 c § punkt 3 - en anläggning som för sin funktion måste ligga vid
vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området.
bedöms bygg- och miljönämnden kunna medge undantag från strandskyddet.
Upplysningar
Dispensen upphör att gälla såvida inte den avsedda åtgärden har påbörjats
inom två år och slutförts inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft.
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor från det att
länsstyrelsen fått beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för
överprövning innan byggnadsföretaget påbörjas.
Överklagning
Beslutet får överklagas till Länsstyrelen i Jämtlands län.
Kopia till sökande och Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-06-22
Bygg- och miljönämnden

BoM § 56

Dnr 2016-000258

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av
båthus. Skärvången 1:281.
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att återremittera ärendet för fortsatt
handläggning.
2. Bygg- och miljönämnden beslutar att delegera till ordförande att besluta i
ärendet.
Bakgrund
Ansökan om strandskyddsdispens inkom till bygg- och miljönämnden den
13 juni 2016.
Den rubricerade ansökan avser dispens från strandskyddet för nybyggnad
båthus.
Underlag för beslut
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Jan Olofsson redogör för ärendet.
Kopia till sökande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-06-22
Bygg- och miljönämnden

BoM § 57

Dnr 2016-000288

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementhus. Dal 1:37
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 7 kap. 18 b § och med
hänvisning till miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 1 beviljar bygg- och
miljönämnden strandskyddsdispens för ett komplementhus. Hela
fastigheten får användas som tomtplats. Området utanför fastigheten till
exempel mellan fastigheten och vattnet får ej privatiseras. Möjlighet för
allmänheten att passera längs stranden får inte begränsas.
2. Avgiften för strandskyddsdispens är 4 362 kronor, (i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige, 12 juni 2012 § 66).
Bakgrund
Ansökan om strandskyddsdispens inkom till bygg- och miljöavdelningen den
13 juni 2016.
Den rubricerade ansökan avser dispens från strandskyddet för ett
komplementhus med möjlighet till övernattning. Huset ska inte ha vatten och
avlopp. Huset planeras med en byggnadsarea om 20 m2. Byggnaden önskas
placerad 14 meter från stranden vilket är samma avstånd som
huvudbyggnaden.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterad 16 juni 2016.
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Jan Olofsson redogör för ärendet.
Lagstiftning
Enligt miljöbalken 7 kapitel råder strandskydd vid sjöar och vattendrag intill
100 meter från strandlinjen. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och
bevara goda djur- och växtlivet på land och i vatten.
Inom strandskyddsområde får inte, utan dispens:

Justerandes sign

•

Nya byggnader uppföras.

•

Byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar
eller anordningar utföras om det hindrar eller avhåller allmänheten från
att beträda ett område där den annars skulle ha färdats fritt.

•

Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar.

•

Åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och
växtarter
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-06-22
Bygg- och miljönämnden
Krokoms kommun får meddela undantag från bestämmelserna ”om det finns
särskilda skäl”. Särskilda skäl som grund för undantaget anges i miljöbalken
7 kap. 18 §.
Bedömning
Bebyggelse enligt ansökan innebär ingen ytterligare begränsning av
allmänhetens tillgänglighet till stranden.
Ansökan berör inte några värdefulla biotoper och bedöms inte innebära
någon ytterligare påverkan på växt- och djurlivet i området. Särskild
inventering bedöms ej nödvändig
Vid ansökan om strandskyddsdispens ska upphävande av strandskydd inte
omfatta området närmast vatten för att på detta område möjliggöra fri
passage för allmänheten. I detta ärende bedöms avståndet från
huvudbyggnad till fastighetsgräns utgöra tomtplats. Ytterliggare en byggnad
på samma avstånd bedöms inte förändra förhållandet. Området utanför
fastigheten mot vatten utgör en naturlig fri passage som inte får privatiseras.
Med stöd av miljöbalken

7 kap 18 b § - Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i
15 §, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som
anges i 18 a § 1 och 2.
samt med hänvisning till

7 kap 18 c § punkt 1 - område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
bedöms bygg- och miljönämnden kunna medge undantag från strandskyddet.
Upplysningar
Dispensen upphör att gälla såvida inte den avsedda åtgärden har påbörjats
inom två år och slutförts inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft.
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor från det att
länsstyrelsen fått beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för
överprövning innan byggnadsföretaget påbörjas.
Överklagning
Beslutet får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län
Kopia till sökande och Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-06-22
Bygg- och miljönämnden

BoM § 58

Dnr 2016-000287

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av carport
med förråd. Ytterån 1:27
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 7 kap. 18 b § och med
hänvisning till miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 1 och 2 beviljar byggoch miljönämnden strandskyddsdispens för carport med förråd. Hela
fastigheten får användas som tomtplats.
2. Avgiften för strandskyddsdispens är 4 362 kronor, (i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige, 12 juni 2012 § 66).
Bakgrund
Ansökan om strandskyddsdispens inkom till bygg- och miljöavdelningen den
13 juni 2016 .
Den rubricerade ansökan avser dispens från strandskyddet för en carport med
en byggnadsarea om 72 m2 (6*12 m). Byggnaden önskas placerad enligt
situationsplan.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterad 16 juni 2016.
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Jan Olofsson redogör för ärendet.
Lagstiftning
Enligt miljöbalken 7 kapitel råder strandskydd vid sjöar och vattendrag intill
100 meter från strandlinjen. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och
bevara goda djur- och växtlivet på land och i vatten.
Inom strandskyddsområde får inte, utan dispens:

Justerandes sign

•

Nya byggnader uppföras.

•

Byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar
eller anordningar utföras om det hindrar eller avhåller allmänheten från
att beträda ett område där den annars skulle ha färdats fritt.

•

Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar.

•

Åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och
växtarter

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-06-22
Bygg- och miljönämnden
Krokoms kommun får meddela undantag från bestämmelserna ”om det finns
särskilda skäl”. Särskilda skäl som grund för undantaget anges i miljöbalken
7 kap. 18 §.
Bedömning
Bebyggelse enligt ansökan innebär ingen ytterligare begränsning av
allmänhetens tillgänglighet till stranden.
Ansökan berör inte några värdefulla biotoper och bedöms inte innebära
någon ytterligare påverkan på växt- och djurlivet i området. Särskild
inventering bedöms ej nödvändig
Vid ansökan om strandskyddsdispens ska upphävande av strandskydd inte
omfatta området närmast vatten för att på detta område möjliggöra fri
passage för allmänheten. Detta gäller inte om sådan användning är omöjlig. I
detta ärende bedöms möjlighet till och behovet av fri passage vara mycket
liten varför tomtplats föreslås ner till tomtgräns/strand i enlighet med bilagd
situationsplan.
Med stöd av miljöbalken

7 kap 18 b § - Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i
15 §, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som
anges i 18 a § 1 och 2.
samt med hänvisning till

7 kap 18 c § punkt 1 - område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
7 kap 18 c § punkt 2 - område som genom en väg, järnväg, bebyggelse,
verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast
strandlinjen.
bedöms bygg- och miljönämnden kunna medge undantag från strandskyddet.
Upplysningar
Dispensen upphör att gälla såvida inte den avsedda åtgärden har påbörjats
inom två år och slutförts inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft.
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor från det att
länsstyrelsen fått beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för
överprövning innan byggnadsföretaget påbörjas.
Överklagning
Beslutet får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Kopia till sökande och Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-06-22
Bygg- och miljönämnden

BoM § 59

Dnr B 2015-000430

Utdömande av byggsanktionsavgift. Mo 1:221
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att byggsanktionsavgift inte tas ut då
rättelse har skett enligt 11 kap 54 § plan- och bygglagen.
Bakgrund
Vid ett tillsynsbesök på fastigheten den 16 februari 2016 konstaterade byggoch miljöavdelningen att en återvinningsstation uppförts på fastigheten utan
bygglov och utan startbesked.
Den som utfört åtgärden, FTI AB, har getts tillfälle att yttra sig över
förslaget att ta ut byggsanktionsavgift.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterad 30 maj 2016.
Tjut_Sanktion_20150914

Byggnadsinspektör Virpi Nordell redogör för ärendet.
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Sammanträdesdatum

2016-06-22
Bygg- och miljönämnden

BoM § 60

Dnr B 2016-000062

Utdömande av byggsanktionsavgift. XXXXXX
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att återremittera ärendet för vidare
handläggning.
Bakgrund
Vid ett tillsynsbesök på fastigheten den 16 maj 2016 konstaterade bygg- och
miljöavdelningen att ett tält för strutsar och ett vindskydd för hästar har
uppförts på fastigheten utan bygglov och utan startbesked.
Vid senare tillsynsbesök på fastigheten den 28 maj och 31 maj 2016
konstaterade bygg- och miljöavdelningen att ett tält för servering har
uppförts på fastigheten utan bygglov och utan startbesked.
Byggnadsverkens ägare har getts tillfälle att yttra sig över förslaget att ta ut
byggsanktionsavgift.
Tjut_Sanktion_20150914

Fastigheten ägs av xxxxx men hyrs ut till xxxxx som enligt fastighetsägaren
har bebyggt tomten med ovanstående byggnader utan hans medgivande.
Underlag för beslut
Byggnadsinspektör Virpi Nordell redogör för ärendet.
Kopia till sökande.
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Sammanträdesdatum

2016-06-22
Bygg- och miljönämnden

BoM § 61

Dnr B 2016-000150

Ansökan om bygglov för uppställning av husvagnar.
Almås2:9.
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att delegera till ordförande att besluta i
ärendet.
Underlag för beslut
Byggnadsinspektör Virpi Nordell redogör för ärendet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-06-22
Bygg- och miljönämnden

BoM § 62

Dnr 2016-000002

Information 2016
Elin Novén, planingenjör informerar om aktuella detaljplaner 2016.
Virpi Nordell, byggnadsinspektör informerar om ansökan om bygglov Rönningsberg 2:14.
Jan Olofsson informerar om Bångåsen 2:7 och Hållskaven 2:10.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-06-22
Bygg- och miljönämnden

BoM § 63

Delgivningar bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämndens förslag
Bygg- och miljönämnden har tagit del av delgivningarna.
Östersunds Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Mål nr M 2088-15

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet, anläggning av pir och brygga i
Storsjön, Täng 1:10 och 1:23 i Krokoms kommun.
Länsstyreslen i Jämtlands län

Dnr 505-706-2016

Överklagande av Bygg- och miljönämnden vid Krokoms kommuns beslut
2015-12-23, dnr 2014-223 om tillstånd för anläggande av avloppsanordning
på fastigheten Bångåsen 2:7
Abersten advokatfirma

Överklagande av bygg- och miljönämnden i Krokoms kommuns beslut
2016-04-25, § 32, dnr B 2016-000010.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-06-22
Bygg- och miljönämnden

BoM § 64

Delegationsärenden bygg- och miljönämnden (bygg)
Bygg- och miljönämndens förslag
Bygg- och miljönämnden har tagit del av redovisningen av
delegationsärendena.
Bygglov, bygganmälan, kontrollplan, kvalitetsansvarig, kontrollansvarig,
slutbevis, slutbesked, startbesked, rivningsanmälan, rivningslov,
anmälningspliktiga åtgärder, marklov, trafikärenden med mera enligt bifogad
lista för perioden 1-31 maj 2016.
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Sammanträdesdatum

2016-06-22
Bygg- och miljönämnden

BoM § 65

Delegationsärenden bygg- och miljönämnden (miljö).
Bygg- och miljönämndens förslag
Bygg- och miljönämnden har tagit del av redovisningen av
delegationsärendena.
Redovisningen enligt bifogad lista från och med 1 – 31 maj 2016.
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